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Til dig der lige har stillet dig herhen for at læse min tekst. 

Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål 

 

Jeg syntes det her sted er virkelig kedeligt. Jeg ved ikke engang 

hvad det her sted er, og jeg forstår ikke hvorfor det er her 

Du ved nok godt hvordan det ser ud, men jeg siger det alligevel:  

Det er en stor bygning med en klokke i toppen. Der er et stort 

rum inde i bygningen hvor der sidder en masse mennesker der synger alt  

muligt jeg ikke ved hvad er. Der står også et menneske og styrer det 

hele. I rummet er der en masse rækker af noget der ligner bænke hvor 

alle dem der synger sidder på 

 

Her er mine spørgsmål 

 

hvorfor synger de egentlig?  

 

hvorfor er der en klokke i toppen? 

 

og hvem er det der står og styrer? 

 

hvis du lige har brugt 30 sekunder på at læse det jeg  

har skrevet må du meget gerne svare mig 

 

 

bare svar mig her _________________________ 
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jeg er ingen sko 

jeg kan gå 

jeg sover med ni damer om dagen 

jeg har en krop 

jeg spiller rigtig smart 

jeg er i live 

Nike ejer mig 

jeg træder ikke på nogen 
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Fynsvej er fint 

Lejlighederne er røde mursten 

Rød er en varm farve 

Lugten af øl giver mig kvalme 

 

Evigheden er landsbytosse 

Netto er bytosse 

Evigheden er sjov  

Netto er grimt 

 

Vendsysselsvej er gråt 

Gedservej er hudfarvet 

Vendsysselsvej bliver renoveret  

Gedservej er velstrukteret 

 

Moske er for evigt helligt 

Legeplads er for børn og perverse 

I en moske beder man  

På en legeplads ler man 
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jeg er ingen person 

jeg har ikke et navn 

jeg er grim 

jeg har ingen familie 

ikke særlig sej 

lever i ensomhed 

dør i helvede 

har et hus 

det stresser 

jeg liver op igen 
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Jeg er ingen bil.  

Jeg vil ikke vaskes,  

Ikke fyldes op,  

Ikke genbruges,  

Vil ikke køres i,  

Jeg vil ikke pudses,  

Jeg vil Ikke bruges til opbevaring,  

Jeg er ingen bil.  

Jeg er ingen bog.   

Jeg vil ikke læses i,  

Ikke tages op,  

Ikke ligge på et bord,  

Vil ikke lånes ud,  

Vil ikke skannes,  

Jeg er ingen f*ck*ng bog.  

Jeg er ikke et hospital.  

Jeg er ikke fyldt med blod.  

Ikke fyldt med gamle mennesker.  

Vil ikke misbruges som bygning.  

Ikke fyldt med usunde ting.  

Jeg er ikke et hospital. 
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Jeg er ingen plante  

Jeg vil gerne vokse  

Jeg vil gerne have vand  

Jeg vil ikke være grim   

Ikke pilles ved  

Jeg vil gerne dufte  

Jeg vil være lilla   

Jeg vil passes på  

Jeg vil have blomster  

Jeg vil gerne have sol  

Jeg vil ikke sælges. 


